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Τίτλος  
μαθήματος: 

Δυναμική Κατασκευών 
ΙΙ 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE09_S05 

Πιστωτικές μονάδες: 6 Φόρτος εργασίας (ώρες): 157 

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό  Μεταπτυχιακό 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό   Επιλογής 

Κατηγορία μαθήματος: Κορμού  Κατεύθυνσης  

Εξάμηνο διδασκαλίας: 9ο 
Ώρες διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και αποτελέσματα 
μάθησης): 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την 
κατανόηση της συμπεριφορά των κατασκευών σε δυναμικές καταπονήσεις με έμφαση σε 
εκείνες που οφείλονται στη σεισμική κίνηση του εδάφους. Παρουσιάζονται μέθοδοι 
ανάλυσης για την αποτίμηση της απόκρισης των κατασκευών (δυνάμεων και μετακινήσεων) 
που διεγείρονται δυναμικά. 
Το μάθημα δυναμώνει τις τεχνικές ικανότητες των φοιτητών προετοιμάζοντας τους ως 
μηχανικούς για την εργασία και για μεταπτυχιακές σπουδές μέσω της κατανόησης 
υπολογιστικών τεχνικών και σύγχρονων μεθοδολογιών αντισεισμικού σχεδιασμού και 
σεισμικής αποτίμησης. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δυναμικού προβλήματος.
 Να διατυπώνουν τις εξισώσεις κίνησης για μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα.
 Να υπολογίζουν τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές πολυβάθμιων συστημάτων.
 Να υπολογίζουν τη δυναμική  απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων με τη μέθοδο της

επαλληλίας των ιδιομορφών.
 Να υπολογίσουν την απόκριση υπό εξωτερική φόρτιση στο πεδίο του χρόνου με

αριθμητικές μεθόδους επίλυσης της εξίσωσης κίνησης.
 Να κατανοούν την έννοια του φάσματος απόκρισης και φάσματος σχεδιασμού.
 Να κατανοούν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές του αντισεισμικού σχεδιασμού

με έμφαση στις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8.
 Να εφαρμόζουν την Ισοδύναμη Στατική και Δυναμική Φασματική Ανάλυση.
 Να κατανοούν την έννοιες του δείκτη πλαστιμότητας και συντελεστή συμπεριφοράς

μιας κατασκευής.
 Να αναγνωρίζουν βασικές καλές και κακές αντισεισμικές πρακτικές στη μόρφωση του

φέροντος οργανισμού καθώς και τις συνηθέστερες μορφές σεισμικής παθολογίας
των κατασκευών.

 Να κατανοούν την ισχύουσα φιλοσοφία του Αντισεισμικού Σχεδιασμού.
 Να κατανοούν την ανελαστική απόκριση των κτιρίων και τις βασικές μεθόδους μη

γραμμικών αναλύσεων.
 Να κατανοούν βασικές έννοιες της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και της

σεισμικής μόνωσης.

Προαπαιτούμενα: 

Δυναμική των κατασκευών Ι 



2 

Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 

Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα-Χριστίνα Παπαδιώτη 

Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκουσα 

Γραφείο: 

Τηλ. – email: email:dxpapadioti@gmail.com 

Άλλοι διδάσκοντες: - 
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Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
εβδομάδ
ας 
διδασκαλ
ίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολ
ούθησης 

Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθηση
ς 

1 

 Εισαγωγή στη Δυναμική των Κατασκευών 
 Επανάληψη γενικών εννοιών της 

Δυναμικής των Κατασκευών Ι 
 Απόκριση ελαστικών μονοβάθμιων 

συστημάτων 
 Μέθοδος Newmark 
 Φάσματα αποκρίσεως 

 Ασκήσεις 

4 8 

2 

 Απόκριση ελαστικών πολυβάθμιων 
συστημάτων 

 Εξίσωση συχνοτήτων και υπολογισμός 
ιδιοτιμών 

 Προσεγγιστικός υπολογισμός 
ιδιοσυχνοτήτων (μέθοδος Rayleigh) 

 Μέθοδος επαλληλίας των ιδιομορφών 
 Απόσβεση κατά Rayleigh 

 Ασκήσεις 

4 8 

3 

 Ιδιομορφική ανάλυση για σεισμική 
διέγερση 

 Ομαλοποιημένα φάσματα 
 Δυναμική φασματική ανάλυση  
 Επαλληλία μέγιστων αποκρίσεων 

 Ασκήσεις 

4 8 

4 

 Σεισμικός συνδυασμός δράσεων 
 Ελαστικά φάσματα απόκρισης κατά EC8 
 Φάσμα σχεδιασμού για ανελαστική 

συμπεριφορά κατά EC8 
 Κατηγορίες πλαστιμότητας και 

συντελεστής συμπεριφοράς q 

 Ασκήσεις 

4 8 

5 

 Μέθοδοι ανάλυσης κατά τον EC8 
 Ισοδύναμη στατική μέθοδος 
 Δυναμική φασματική μέθοδος 

 Ασκήσεις 

4 8 

6 
 Στατική συμπύκνωση βαθμών ελευθερίας 
 Ασκήσεις 

4 8 

7 

 Κανονικότητα κτιρίων 
 Διαφραγματική λειτουργία 
 Χωρική επαλληλία 
 Εκκεντρότητες 
 Επιρροή φαινομένων 2ας τάξης 

4 4 
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 Ασκήσεις 

8 

 Φιλοσοφία σχεδιασμού αντισεισμικών 
κατασκευών 

 Αντισεισμικός σχεδιασμός με στάθμες 
επιτελεστικότητας 

4 8 

9 
 Ανελαστική απόκριση πολυβάθμιων 

συστημάτων: προσομοίωμα σημειακών 
πλαστικών αρθρώσεων 

4 4 

10 
 Εισαγωγή στις μη γραμμικές αναλύσεις 
 Στατικές αναλύσεις (pushover) 
 Δυναμικές αναλύσεις (χρονοϊστορίας) 

4 8 

11 
 Εφαρμογές μη γραμμικών ανελαστικών 

αναλύσεων  στο πρόγραμμα SAP2000 
4 4 

12 
 Εισαγωγή στις μετρήσεις των 

ταλαντώσεων 
4 4 

13  Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής 4 4 

14  Εισαγωγή στη σεισμική μόνωση κτιρίων 4 4 

 
 
 
 

Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις 
Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

 3 10  

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1ο Σύγγραμμα: Anil Chopra, Δυναμική των Κατασκευών Θεωρία και Εφαρμογές 
στη Σεισμική Μηχανική, 3η Έκδοση, Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2008, (ISBN 960-512-
541-2) 
2ο Σύγγραμμα : Ι.Θ. Κατσικαδέλης, Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών Θεωρία 
και Εφαρμογές, Συμμετρία, 2012 (ISBN 978-960-266-352-3) 
 
Βοηθητικά Εγχειρίδια  

Ευρωκώδικας 8 (CEN-Brussels)  
R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of structures, McGraw-Hill, 1993.  
M.N. Fardis, E. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto and A. Plumier, 
Designers’ Guide to EN1998-1 and EN1998-5, Thomas Telford, 2005. 

 
 

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 

Παραδόσεις  60% 

Διαλέξεις  ……….% 
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Προβολές  ……….% 

Εργαστήρια  ……….% 

Ασκήσεις  40% 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 

 ……….% 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

 ……….% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

 

Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 

 Γραπτά % Προφορικά % 

Ασκήσεις κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου 

    

Θέμα εξαμήνου  
 

    

Ενδιάμεση πρόοδος  
 

    

Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 100   

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

    

 


